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Edital Retificado 05/2013 

 

Edital retificado de seleção de um bolsista de Pós-Doutoramento para recebimento 

de uma bolsa PNPD/Capes no valor de R$ 4.100,00, pelo período de 12 meses, 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), em conformidade com a Portaria CAPES Nº 086, de 

03/07/2013. 

 

Pelo presente edital retificado, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal do Espírito Santo faz saber que foram aprovadas as 

regras do processo seletivo para 01 (um) bolsista de Pós-Doutoramento do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado da Capes, nos seguintes termos: 

 

O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) é uma iniciativa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que visa a uma “ação integrante da 

política de formação e capacitação de recursos humanos”. Conforme estabelecido no Anexo I - 

Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013, os objetivos deste programa são: 

“I – promover a realização de estudos de alto nível; 

II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III – renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e 

de pesquisa; 

IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

Graduação no país”. 

Recomenda-se a leitura do documento na íntegra, que se encontra disponível em 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Letras, com área de concentração em Estudos Literários, 

da Universidade Federal do Espírito Santo disponibilizará uma bolsa de Pós-Doutorado do 

PNPD para o candidato aprovado em primeiro lugar, segundo os itens e critérios abaixo 

relacionados: 

 

1. Produção acadêmica do candidato e do supervisor. 

A pontuação desse item será estabelecida – considerada a produção dos anos de 2013, 

2012 e 2011 – conforme os seguintes critérios: 

a) 30 pontos por livro publicado; 

b) 10 pontos por livro organizado; 

c) 10 pontos por artigo publicado em periódico classificado no Qualis Capes entre A-1 e 

B-2; 

d) 5 pontos por capítulo de livro publicado; 



e) 10 pontos por tradução de livro cujo teor tenha relação com a área de pesquisa do 

candidato. 

 

2. Qualidade do projeto apresentado e compatibilidade com as pesquisas desenvolvidas no 

âmbito do PPGL. O projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens: indicação do 

nome do supervisor, introdução, objetivos, metodologia, cronograma detalhado e 

resultados esperados.  

A pontuação desse item será de até 100 pontos e será estabelecida conforme os 

seguintes critérios: 

a) capacidade de pesquisa pertinente e atualizada sobre obra(s) e tema(s) propostos;  

b) capacidade de organização e planejamento da pesquisa, considerando o teor da 

abordagem e o tempo necessário para sua realização;  

c) adequação a uma das Linhas de Pesquisa do PPGL;  

d) contribuição acadêmico-científica para o nível proposto. 

 

Antes de submeter a candidatura, recomenda-se ao(à) candidato(a) verificar na página 

do Programa as linhas (http://www4.letras.ufes.br/pos-graduacao/PPGL/linhas-de-

pesquisa) e os grupos e núcleos de pesquisa em atividade no PPGL/Ufes 

(http://www4.letras.ufes.br/pos-graduacao/PPGL/grupos-e-n%C3%BAcleos-de-

pesquisa). 

 

Cronograma: 

Envio do projeto e currículo Lattes: até 15 de outubro de 2013; 

Divulgação do resultado da avaliação dos projetos e dos currículos: 25 de outubro 

de 2013. A divulgação do resultado será feita na página do programa e no quadro de 

avisos localizado em frente à secretaria do PPGL; 

Implementação da bolsa: a partir de 1º de novembro de 2013.  

 

Documentos a serem enviados por e-mail para o PPGL (ppglufes@gmail.com): 
1. Projeto de pós-doutoramento; 

2. Currículo Lattes atualizado. 

 

Comissão avaliadora:  

 
Profa. Dra. Fabíola Padilha (Coordenadora do PPGL) 

Profa. Dra. Maria Amélia Dalvi (Coordenadora Adjunta do PPGL) 

Prof. Dr. Deneval Siqueira de Azevedo Filho no lugar do Prof. Dr. Jorge Luiz do 

Nascimento (Linha de pesquisa: Literatura e expressões da alteridade) 

Profa. Dra. Viviana Mónica Vermes (Linha de pesquisa: Literatura e outros sistemas de 

significação) 

Prof. Dr. Raimundo Carvalho (Linha de pesquisa: Poéticas da Antiguidade à Pós-

modernidade) 

Secretário administrativo: Wander Magnago Alves 

 

 
Fabíola Padilha 

(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras / Ufes) 
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